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ACCOUNTANTSRAPPORT 



Aan het bestuur van  
Stichting Time is Now Foundation 
Hoofddorpplein 312 
1059 CW  AMSTERDAM

Utrecht, 27 oktober 2020 

Geacht bestuur, 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 
2019 van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring 
inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening en de samenstellingsverklaring zijn 
opgenomen in dit rapport. 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Met vriendelijke groet, 
BDO Accountants 
namens deze, 

w.g.

A.A.Th. van der Knaap AA 



Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan het bestuur van Stichting Time is Now Foundation 

De jaarrekening van Stichting Time is Now Foundation te Amsterdam is door ons samengesteld op 

basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 

en de winst- en verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is 

onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 

in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 

verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking 

en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 

alle relevante informatie aanlevert.  

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan 

ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. 

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan 

dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Time is Now 

Foundation. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht 

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Utrecht, 26 oktober 2020 

BDO Accountants 

namens deze, 

w.g.

A.A.Th. van der Knaap AA 
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Bestuursverslag 

We kijken als bestuur van de Time is Now Foundation terug op het jaar 2019 waarin enorme stappen 
zijn gezet door onze stichting. Mede dankzij de financiële hulp van onze sponsoren maar vooral 
dankzij de inzet van  directie en vrijwilligers, is de Time Now Foundation een bekende naam aan het 
worden in de educatieve sector en een van de aanvoerders van de lobby voor duurzaamheidseducatie 
in Nederland. Door deze gezamenlijke inzet komt het verduurzamen van ons voortgezet onderwijs 
steeds dichterbij. 

In 2018 is door de directie de nadruk gelegd op het professionaliseren van de stichting en deze 
opwaartse lijn is in 2019 succesvol doorgezet. Voor een overzicht van deze vorderingen verwijs ik u 
graag naar de rest van dit verslag.  

We realiseren ons dat onze werkzaamheden lastig te meten zijn omdat veel van ons werk bestaat uit 
het beïnvloeden van regelgevers en het verbinden van belangrijke stakeholders, iets dat vooral veel 
manuren met zich meebrengt. Wat we het afgelopen jaar hebben gedaan m.b.t governance, welke 
vorderingen er concreet zijn gemaakt en wat er met de financiële steun die we van onze sponsoren 
hebben ontvangen is gedaan, kunt u nalezen in dit jaarverslag. 

Namens het bestuur, 

Carin Prins 
Voorzitter 

Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam
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Directieverslag 

Allereerst wil ik namens de gehele directie dank uitdragen aan onze sponsoren, die ons de 
mogelijkheid hebben gegeven dit jaar een stukje dichter bij het behalen van onze doelstelling te 
komen. Onze voorzitter Carin Prins benadrukte ook al dat de enorme inspanningen van al onze 
vrijwilligers cruciaal zijn geweest voor de groei die we als stichting het afgelopen jaar hebben 
doorgemaakt. Dit kan de directie alleen maar onderstrepen. Zonder alle kennis en kunde van een 
ieder die zich belangeloos heeft ingezet voor onze stichting, hadden we niet onze successen kunnen 
boeken.  

Het was een jaar van mooie successen maar ook  uitdagingen. Hoewel een groeiend aantal mensen 
de noodzaak in ziet om te verduurzamen, is er nog steeds veel tegenwind die de transitie naar een 
duurzame educatieve sector bemoeilijkt. Meer dan ooit zijn wij er als organisatie van overtuigd, dat 
het Nederlands voortgezet onderwijs moet verduurzamen. Op deze manier kan de opvoeding van 
leerlingen tot verantwoordelijke wereldburgers worden gewaarborgd en hebben scholieren aan het 
einde van hun schoolloopbaan de competenties om duurzame afwegingen te kunnen maken, zowel 
als professional als burger.  

Dit jaar zijn wij officieel gestart met fondsenwerving, verder in het verslag kunt u teruglezen hoeveel 
we hebben ontvangen aan sponsor gelden en wat er mee is gedaan. Hoewel we erg dankbaar zijn voor 
de steun is het niet voldoende geweest om de grote groei te faciliteren en we zijn nog steeds 
afhankelijk van de input van vrijwilligers en mensen die op freelance basis het team versterken. Door 
de beperkte beschikbaarheid van gelden door de huidige tijdsgeest gaat Time Is Now erg zorgvuldig 
met onze financiën om, welke uitstekend worden beheert door onze financiële adviseur Ewout 
Zandvliet.  

Het werk dat ik als directeur op me heb genomen is niet gemakkelijk maar ik weet precíes waarom 
ik het doe. Om een steentje te kunnen bijdragen aan het gezonder maken van onze prachtige planeet 
is een privilege, geen opgave. Met overgave hebben wij ons allen het afgelopen jaar ingezet om een 
duurzaam voortgezet onderwijs te verwezenlijken en zullen dit de komende jaren vastberaden blijven 
doen. Meer dan ooit zijn we ervan overtuigd; een groene maatschappij begint bij een groene 
generatie! 

Met hartelijke groet, 

Marte Visser 
Oprichter en directeur 

Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam
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Governance 2019 

Yvonne Lang behield haar adviserende functie op de achtergrond en werd gedurende het gehele jaar 
wel bij de meest belangrijke beslissingen betrokken. Yanna Hoek draaide al goed mee vanaf november 
2018 als opvolger project medewerker van Lena Johanning en de samenwerking met Marte Visser 
verloopt voorspoedig. Marte Visser bleef het dagelijkse management van de stichting uitvoeren maar 
werd door Yanna Hoek als part timer goed ondersteund. Ewout Zandvliet is als financieel adviseur 
nauw betrokken bij de stichting en een belangrijke schakel in de totale financiële governance 
geworden. Het bestuur bestaande uit Carin M Prins (voorzitter), Anoeska van Leeuwen(secretaris) en 
Don Gerritsen (penningmeester) adviseerden en begeleidden de directie gedurende het hele jaar. De 
vrijwilligers die in 2019 werden gevonden voor hulp bij fondsenwerving voor de stichting, hebben 
advies gegeven m.b.t. fondsenwerving maar bleken helaas zonder financiële vergoeding niet meer 
werkzaamheden te kunnen verrichten buiten adviseren.   

Vorderingen 2019 

• Feedbackloopsessies:
Middels de ‘feedbackloopsessies’ die Time is Now op uitnodiging van het Ministerie van OC&W
heeft gehouden met de ontwikkelteams van het nieuwe curriculum (Curriculum.nu), heeft
onze stichting veel invloed gehad op het stevig verankeren van duurzaamheid in het nieuwe
curriculum. Time is Now is trots te melden dat duurzaamheid mede dankzij onze inspanningen
één van de vier prioriteiten in het toekomstige curriculum zal zijn (naast globalisering,
technologie en gezondheid).

Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam
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• Het Nieuwe Curriculum:
Het nieuwe curriculum is op 10-10-2019 overhandigd aan Minister Slob (zie foto’s), Time is
Now was erbij om dit bijzondere moment te aanschouwen! De curriculumherziening is
afgelopen 05-03-2020 besproken tijdens een Algemeen Overleg met de Tweede kamer. Om
de feedback van de Tweede Kamer en de vakverenigingen te kunnen verwerken, zal het
nieuwe curriculum nog een tweede ronde door moeten. Dit alles zal enige tijd in beslag
nemen, aangezien er best wat tegengas wordt verwacht van diverse politieke partijen en de
vakverenigingen en de Corona crisis het proces vertraagd. Tevens zullen de bouwstenen van
het curriculum zoals ze er nu liggen,  omgezet moeten worden naar concrete kerndoelen.
Tijdens deze tweede ronde wil de Time is Now Foundation de aanwezigheid van duurzaamheid
zoals nu verankerd in het nieuwe curriculum kunnen garanderen.

Daarom zijn we in het najaar van 2019 een stevige lobby gestart bij de tweede kamerleden,
het bedrijfsleven en andere organisaties die invloed kunnen uitoefenen op de politieke
besluitvorming.

Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam
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• Rondetafelgesprekken:
Op 28-03-2019 werd er een rondetafelgesprek georganiseerd i.s.m. Stichting NatuurCollege
te Amsterdam, welke werd gesponsord door REGUS op de Herengracht. Tijdens dit
rondetafelgesprek kwam duidelijk naar voren dat de systemische kant van de implementatie
van duurzaamheidseducatie, één van de meest belangrijke maar tevens één van de minst
belichte oorzaken was van de vertraging van de implementatie. Duidelijk werd dat als we
duurzaamheid hoger op de agenda wilden krijgen van de politiek, die de nodige steun kunnen
geven aan schoolleiders en leraren, we een veel steviger politieke lobby moesten gaan
voeren.

De ronde tafel was een groot succes en leverde als resultaat op dat een kadergroep werd
opgericht, waardoor verschillende organisaties die zich bezig houden met politieke lobby
werkzaamheden in Den Haag onder 1 noemer zijn gaan samenwerken. Deze ‘kadergroep HOE’
was het initiatief van de directie van Time is Now en wordt ook sindsdien door onze directie
gecoördineerd.

• Oprichten en aansturen politieke lobby groep:
Om de broodnodige lobby efficiënter te maken, heeft Time is Now de overige 5 organisaties
die zich bezig houden met het lobbyen voor duurzaam onderwijs, tijdens onze laatste
rondetafelgesprek verenigd in een zogeheten ‘kadergroep HOE’(zie hier boven).  Hierin zitten
Coöperatie Leren voor Morgen, IVN, Sustainable Brand Index, Teachers For Climate, Youth For
Climate en Veres. Time is Now coördineert deze politieke lobby m.b.t. duurzaamheid in het
onderwijs middels het verenigen van de juiste organisaties en het onderling op elkaar
afstemmen van de lobby werkzaamheden. Middels twee wekelijkse vergaderingen verdelen
we de werkzaamheden, monitoren we elkaars vorderingen en verenigen we onze netwerken
met elkaar. Efficiëntie en doelgericht werken heeft deze kadergroep hoog in het vaandel
staan en we plukken er reeds de vruchten van.

• Politieke lobby vorderingen:
Dankzij de structuur die we hebben kunnen aanbrengen binnen de politieke lobby
werkzaamheden van de ‘kadergroep HOE’, is er contact gelegd met de diverse woordvoerders
van onderwijs van D66, Partij van de Dieren, VVD en CDA. Ook is er steun voor onze zaak
vanuit de CU, waartoe Minister Slob behoort. De Minister weet van onze stichting en draagt
onze doelstelling een warm hart toe. Een directe communicatie is tot stand gekomen met de
beleidsmedewerkers van de Minister wat de correspondentie efficiënter maakt. We zijn in

Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam
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contact gekomen met Nederlands klimaat gezant Marcel Beukeboom die ons sindsdien zo nu 
en dan adviseert inzake politiek. Onder de successen van de kadergroep kunnen we inmiddels 
scharen: 

 Een nauwe communicatie met D66, Partij van de Dieren
 Contact met woordvoerders van VVD, CU, PvdA, CDA
 Een manifest, opgesteld door onze groep welke is ondersteund door o.a. MVO

Nederland, Amsterdam Economic Forum e.a..
 Een ondertekende brief aan Minister Slob en zijn directe beleidsmedewerkers, waarin

is gepleit voor het behoud van duurzaamheid tijdens de tweede ronde van het
curriculum en tevens voor meer financiële middelen voor de omscholing van leraren.

 Het initiëren en formuleren van moties die zullen worden ingediend door Partij van
de Dieren en D66, tijdens het VAO in 2020.

Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam
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• Leraren:
Door ons nauwe contact met Teachers For Climate zijn we er achter gekomen dat de leraren
een vrij overbelaste groep stakeholders zijn. Ook werd na een gesprek met voormalig Minister
van Onderwijs Jet Bussemaker duidelijk, dat we de leraren achter ons moeten zien te krijgen
om onze doelstelling te verwezenlijken. De werkdruk bij de leraren is echter erg hoog en ze
zijn ‘verandering moe’. Om ervoor te zorgen dat de leraren de ruimte krijgen om ‘om te
scholen’  m.b.t. duurzame lesstof en de toevoeging niet zien ‘als iets er bovenop’, pleiten
we met onze politieke lobby voor meer financiële steun vanuit de politiek. Tevens onderzoekt
Henk Tameling, Time is Now vrijwilliger en raad van advies lid (tevens voormalig rector van
het Coornhert Lyceum en voormalig Directeur van de Wadden Vereniging) of er een zuster
stichting aan de Time is Now Foundation kan worden toegevoegd om de omscholing van
leraren te faciliteren.

• Dutch Sustainability Academy:
Henk Tameling heeft oprichter Marte Visser en het bestuur van Time is Now een voorstel
gedaan om een zogenaamde ‘zuster stichting’ op te richten; De Nederlandse Academie voor
Duurzaam Onderwijs (NADO). Dit initiatief, dat volledig gecoördineerd en uitgevoerd zal
worden door Tameling en zowel juridisch als financieel onafhankelijk zal opereren van Time
is Now, richt zich op onderwijs voor leraren. De programma’s zullen zich richten op de
deskundigheidsbevordering van docenten m.b.t. duurzame onderwerpen per vakgebied en
overkoepelend. Momenteel beschikken docenten over onvoldoende actuele informatie rond
duurzame thema’s en zijn er geen systematische leergangen voor docenten om zich bij te
scholen op duurzame thema’s. Time is Now adviseert NADO bij de opstart, zal de academie
meenemen tijdens onze politieke lobby werkzaamheden en de voorzitter van het bestuur van
Time is Now zal plaatsnemen in de raad van toezicht van NADO.

Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam
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• Trouw Duurzaamheid Top 100:
Time is Now is trots te melden dat  onze stichting in de TROUW duurzaamheid top 100 ‘van
onderaf’ zijn geëindigd op een uitstekende nummer 30! We zijn erg trots op de erkenning die
we hebben gekregen voor onze jonge stichting  van dit prestigieuze jaarlijkse initiatief door
een van de belangrijkste kranten van ons land

(founder Marte Visser (r) en raad van advieslid Henk tameling (l) samen met Teachers For Climate en Youth For Climate).

• Verbinden en makelen:
Time is Now ziet het onderhouden van nauw contact met andere relevante organisaties en
NGO’ s als belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden en een efficiënte manier om onze
doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Ook in 2019 werkten onze stichting nauw samen
met Youth For Climate NL, Teachers For Climate, Coöperatie Leren voor morgen, Veres, IVN,
de Jonge Klimaatbeweging, Exctinction Rebellion en  Fridays For Future. Hoewel Time is Now
geen activistische partij is, zien we de combinatie van activisme met pragmatisch realisme
als een belangrijke combinatie om verandering teweeg te brengen. Samen staan we sterk!

• Permanente stakeholder dialoog/ samenwerking stichting NatuurCollege
Een van onze meest belangrijke partners sinds de oprichting van Time is Now in januari 2017,
was Stichting NatuurCollege van Prinses Irene die een inspiratie voor ons was en zal blijven.
Samen met Stichting NatuurCollege organiseerde wij op 28-03-2020 een laatste waardevolle
rondetafelgesprek, aangezien NatuurCollege besloot er mee op te houden. De stichting van
Prinses Irene is over gegaan in een leerstoel aan de Universiteit van Wageningen. De
rondetafelgesprekken die we samen met NatuurCollege hebben mogen voeren de afgelopen
jaren, hebben ons veel waardevolle informatie opgeleverd over de educatieve sector. Dankzij
deze rondetafelgesprekken werd duidelijk welke stappen we als Time is Now het beste konden
zetten om onze doelstelling te verwezenlijken. Tijdens ons laatste rondetafelgesprek op 28-
03-2020 (zie foto hier onder) werd de ‘kadergroep HOE’ gevormd op initiatief van Time is
Now. We danken Prinses Irene en haar overige bestuursleden voor de geweldige samenwerking
van de afgelopen jaren. Het advies, vertrouwen en steun die we als jonge stichting van hen

Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam
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hebben mogen ontvangen, hebben ons als stichting flink op weg geholpen en hebben 
bijgedragen aan de vorderingen die er zijn gemaakt door onze stichting m.b.t 
duurzaamheidseducatie.  

(op de foto staat vooraan Time is Now project medewerker Yanna Hoek)

• ‘Ripple effect’:
Tom Daman, een voormalig leerling van het Dalton Gymnasium in Den Haag, maakt al vanaf
het begin van onze stichting deel uit van ons ‘kern team’. We zijn er trots op dat Tom samen
met zijn klasgenoten in 2018 ‘Youth For Climate NL’ heeft opgericht welke resulteerde in een
van de grootste jongeren demonstraties in Nederland ooit op 06-02-2019 op het Malieveld (zie
foto). We willen geen credits nemen voor hun geweldige succes maar zijn er wel trots op dat
we Tom daarin hebben geïnspireerd (het initiële plan was Time is Now Foundation Students)
en hebben ondersteund. Dat we sindsdien nauw zijn blijven samenwerken spreekt voor zich.
Tom maakt nog steeds deel uit van onze stichting en gaat mee bij bepaalde politieke lobby
gesprekken. Hierin speelt hij een belangrijke rol dankzij zijn belangrijke rol binnen Youth For
Climate en als waardevolle vertegenwoordiger binnen Time is Now van de nieuwe generatie.

Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam
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• De raad van advies:
Onze raad van advies is in 2019 niet aan erg grote veranderingen onderhevig geweest. Artis
directeur Rembrandt Sutorius heeft de raad van advies verlaten wegens een te drukke agenda
en is opgevolgd door wereldberoemd fotograaf Jimmy Nelson. Nelson is gespecialiseerd in het
fotograferen en vastleggen van alle natuurvolkeren wereldwijd en heeft zelf een stichting die
zich bezighoudt met het beschermen van de identiteit van de stammen die hij fotografeert.
Middels educatie voor jongeren wil Nelson de jeugd meer betrekken bij het belang van deze
natuurvolkeren en de natuur educatie die zij toepassen. Buiten bovenstaande veranderingen,
is de raad van advies hetzelfde gebleven.

• Cocktailavond:
Om naamsbekendheid te vergroten en mogelijke fondsen te werven, heeft de stichting een
cocktail avond georganiseerd op 28-11-2019 (volledig gesponsord door REGUS en Robski B.V.).
het vergroten van de naamsbekendheid was een groot succes, met aanwezigen als NIKE,
Cushman & Wakefield, Accenture, Danone, CommerceTools e.a. Tevens waren andere NGO
’s aanwezig zoals Youth For Climate, Teachers For Climate, Sustainable Brand Index,
Coöperatie Leren voor morgen en Just Diggit. Een schare aan leraren, scholieren en
schooldirecteuren en bestuursleden maakten de avond compleet. De fondsen bleven helaas
uit, met uitzondering van een donatie van CommerceTools.

• Steun klimaatwetenschappers en film:
In haar hoedanigheid als fotograaf, is oprichter en directeur Marte Visser in juni 2019
afgereisd voor de Volkskrant naar Spitsbergen. Voor Volkskrant Magazine bezocht ze daar de
meest noordelijke wetenschappers enclave ter wereld; Ny Alesund. De
klimaatwetenschappers die ze daar fotografeerde heeft ze tevens gefilmd en geïnterviewd
over het belang van duurzaamheidseducatie voor een korte film voor de Time is Now
Foundation. Deze film is gemaakt om de (politieke) lobby van de stichting kracht bij te zetten
(Heeft u interesse in de film? Mail naar marte@timeisnowfoundation.org).

Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam
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Financieel: 
In 2019 heeft de directie zich meer ingezet om fondsen binnen te halen dan in 2018.  Aangezien het 
een kleine stichting is en de directie de kwaliteit van de content altijd voorop heeft gesteld, is de 
meeste energie dan ook gegaan in het vooruitbrengen van deze content . De founder en dagelijks 
manager  - Marte Visser - heeft daarom in 2019 grotendeels haar werkzaamheden onbezoldigd 
verricht, met uitzondering van de maanden januari t/m april(zie jaarcijfers). Projectmedewerker 
Yanna Hoek is uitbetaald voor al haar werkzaamheden en ook heeft Financieel adviseur Ewout 
Zandvliet een kleine vrijwilligersvergoeding ontvangen (zie jaarcijfers) aangezien zijn 
werkzaamheden steeds veelvuldiger werden. De overige vrijwilligers bleven hun werk onbezoldigd 
verrichtten en hebben geen vergoeding ontvangen. De bezoldigingen die in 2019 wel zijn uitbetaald, 
zijn te allen tijde bepaald door de penningmeester en is conform de  richtlijnen van het CBF geweest. 

De keuze die in 2019 is gemaakt door de directie om de content en vorderingen van de stichting te 
laten prevaleren boven het fondsenwerven, verklaart ook waarom de voorlopige jaarbegroting (die 
we standaard moesten opmaken voor 2019) niet hebben kunnen dekken. Er zijn ondanks deze 
beslissing wel successen geboekt m.b.t fondsenwerving en we hebben in begin 2019 van zowel een 
aantal fondsen als bedrijven financiële ondersteuning mogen ontvangen (zie jaarcijfers). 

Vooruitblik Time is Now 2020 
Politieke lobby werkzaamheden: 

• Curriculum herziening:
Afhankelijk van de uitkomst van het VAO (datum nog onbekend) m.b.t. het nieuwe
curriculum, blijven we ons inzetten met de kadergroep om duurzaamheid stevig verankerd in
het nieuwe curriculum te krijgen. De inschatting van Curriculum.nu is dat in 2024 het nieuwe
curriculum pas kan worden geïmplementeerd op de scholen. Time is Now zal het proces
nauwgezet blijven volgen en onze gezamenlijke lobby inzetten waar we dat nodig achten.

• Toetsingssysteem onderwijs inspectie:
Scholen krijgen de ruimte om aan 30% van hun lesstof zelf invulling te geven. Dat betekent
dat de scholen al naar gelang delen van het curriculum anders kunnen interpreteren of zelfs
kunnen weglaten. Om er zorg voor te dragen dat duurzaamheid ook daadwerkelijk wordt
uitgevoerd door de scholen, gaan we ons inzetten om duurzaamheid onderdeel te maken van
het toetsingssysteem van de onderwijs inspectie. Op deze manier krijgen de schoolleiders die
zich wél willen inzetten voor duurzaamheid de ruimte om hun plannen uit te voeren binnen
hun scholen en de schoolleiders die het niet van
belang achten, moeten duurzaamheid dan wel
prioriteren omdat ze er op getoetst zullen worden
door de onderwijs inspectie. Deze lobby zal worden
ingezet als de lobby voor de curriculum herziening
afneemt.

Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam
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• Jongerenplatform:
Om scholieren een stem te geven inzake het duurzaamheidseducatie debat, willen we een
jongeren-format ontwikkelen dat ze leert hun stem inzake duurzaamheid te vinden én te
gebruiken. We willen geen activistische beweging tot stand brengen, die wordt al goed genoeg
geleidt door Youth For Climate o.a., maar eerder een bottom-up verandering teweeg brengen
die blijvend is. Door een wekelijks terugkerend televisie item te ontwikkelen waarin jongeren
op onderzoek uit kunnen gaan naar hoe ze op een speelse en moderne manier duurzaamheid
kunnen toevoegen aan hun bestaan, maak je het toegankelijk en leuk voor jongeren om
geëngageerd te zijn. Het televisie format kan kleine, makkelijk produceerbare filmpjes
opleveren die ook goed gedeeld kunnen worden via social media kanalen. In 2020 willen we
meer tijd besteden aan hoe we deze ‘movement’ tot stand kunnen brengen.

Financieel: 
Ondanks dat de directie begin 2020 weer is gestart met het fondsenwerven, heeft het bestuur samen 
met de directie besloten dat de huidige Corona crisis maakt dat we onze jaarbegroting aanpassen en 
we onze werkzaamheden terugschroeven. Bedrijven gaan met de spreekwoordelijke ‘hand op de knip’ 
en doen niet meer aan ‘social responsability’ nu de economie in een recessie glijdt. Het bestuur heeft 
daarom de koppen bij elkaar gestoken en het beleid en strategie van Time is Now op de huidige crisis 
aangepast. Ondanks de huidige tijdsgeest zal de stichting zich met overgave blijven inzetten voor 
onze doelstellingen.  

Namens het bestuur, Namens de directie, 

C.M. Prins (voorzitter) M. Visser

Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam
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Balans per 31 december 2019

Activa 

(Na voorstel resultaatbestemming) 31-12-2019 31-12-2018

€ € € € 

Vlottende activa 
Liquide middelen 2.930 6.142 

Totaal 2.930 6.142 
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Passiva 

(Na voorstel resultaatbestemming) 31-12-2019 31-12-2018

€ € € € 

Eigen vermogen 
Stichtingsvermogen 615 2.409  

615 2.409 

Kortlopende schulden 
Leveranciers en handelskredieten 2.315 3.454 
Deelnemingen en aandeelhouders - 279 

2.315 3.733 

Totaal 2.930 6.142 
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Staat van baten en lasten over 2019 

Begroting 2019 2019 2018 

€ € € 

Giften 77.000 25.490 21.250 

Som der exploitatiebaten 77.000 25.490 21.250 

Overige bedrijfskosten 77.000 27.284 14.708 

Overige bedrijfskosten 
Personeelslasten 60.400 21.714 8.626 
Rondetafelgesprekken 6.400 644 3.096 
Representatie 2.000 2.064 1.339 
Marketing 4.800 2.580 18 
Kantoor en overhead 3.400 282 1.629 

Som der exploitatielasten 77.000 27.284 14.708 

Resultaat - -1.794 6.542 

Resultaatbestemming 

Stichtingsvermogen - -1.794 6.542 

Bestemd resultaat - -1.794 6.542 
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Algemene toelichting

Naam rechtspersoon Stichting Time is Now Foundation 
Rechtsvorm Stichting 
Zetel rechtspersoon Amsterdam 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 67503934 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Stichting Time is Now Foundation bestaan voornamelijk uit het zich inzetten voor 
het algemeen nut, waaronder de (Nederlandse) samenleving door jongeren te laten verduurzamen 
en een verandering in de (toekomstige) denkwijze over duurzaamheid, dat wil zeggen moderne 
economie, milieu en sociale aspecten in de maatschappij te bereiken. 

Locatie feitelijke activiteiten 
Amsterdam 

Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen 
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn 
voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 
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Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde 
grondslagen voor de financiële verslaggeving, waaronder RJK C1 'organisaties zonder winststreven' en 
de van toepassingzijnde richtlijnen in de RJ 640 organisaties zonder winststreven. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van 
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee 
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming 
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben. 

Grondslagen voor waardering activa 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 
vennootschap. 

Grondslagen voor waardering passiva 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

Grondslagen voor baten en lasten 

Baten 
De baten zijn bepaald op basis van de ontvangen bedragen en worden verantwoord in het jaar 
waarop deze betrekking hebben.  

Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfslasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben. 
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Toelichting op balans

Eigen vermogen 

31-12-2019 31-12-2018

€ € 

Stichtingsvermogen 615 2.409 

Totaal 615 2.409 

Stichtingsvermogen 2019 

€ 

Stand 1 januari 2.409 
Overige mutaties via baten en lasten -1.794 

615 

Stand 31 december 615 
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Overige toelichtingen 

Werknemers 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2019 2018 

fte fte 

- - 
- - 

- - 

Werkzaam binnen Nederland 
Werkzaam buiten Nederland 

Totaal 

Toelichting gemiddeld aantal werknemers 
In het verslagjaar waren gemiddeld 0 personeelsleden bij de stichting werkzaam. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

In het boekjaar 2020 heeft de Stichting te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit kan 
mogelijk leiden tot een daling van de giften in 2020. Het bestuur heeft samen met de directie 
besloten de jaarbegroting aan te passen en de werkzaamheden terug te schroeven. Er worden niet 
meer middelen besteed dan worden ontvangen. Op deze wijze acht het bestuur de continuïteit 
gewaarborgd, derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Ondertekening 

Amsterdam, 

Handtekening Naam 

C.M. Prins
Voorzitter

A. van Leeuwen
Secretaris

D.M. Gerritsen
Bestuurslid


